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Piła, dnia 14.02.2020 r. 
1.PN.2020 

 

 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej”. 

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na 

pytania Wykonawców: 

 

Pytanie 1 

Proszę podać wysokość montażu opraw oraz wysokość montażu zawiesi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wysokość montażu opraw to 12,5m a do sufitu 15m. 

 

Pytanie 2 

Czy oprawy na tym etapie mają być przystosowane do telewizji HD: 

- współczynnik oddawania barw Ra? 

- flickering free 

- barwa światła – w jakim zakresie i inne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Oprawy na tym etapie mają być przystosowane do telewizji HD. 

Współczynnik oddawania barw Ra i barwy światła określone zostały w projekcie technicznym. 

 

Pytanie 3 

W przedmiarze brak jest zasilania opraw oświetleniowych przewodem. Jest tylko sterowanie 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zasilanie istniejącymi przewodami. 

 

Pytanie 4 

Proszę podać sposób instalacji przewodów elektrycznych: w rurkach, podtynkowo, mieszane, inne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na istniejących trasach - korytka, konstrukcje. 

 

Pytanie 5 

Czy hale można wyłączyć z eksploatacji na czas montażu opraw? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W uzgodnieniu z użytkownikiem hali. 

 

Pytanie 6 

Jaka jest obciążalność posadzki? Czy konieczne jest postawienie rusztowań, czy można korzystać z 

dźwigu samojezdnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Konieczne jest ustawienie rusztowania. 
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Pytanie 7 

Jakie boisko / wymiary / ma mieć optymalne natężenie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Boisko ma wymiary 44m x 25m 

 

Pytanie 8 

Co ma obejmować gwarancja / zakres i warunki /? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w zakresie i na zasadach określonych w 

SIWZ i Kodeksie cywilnym. 

 

Pytanie 9 

Jakie funkcje sterowania oświetleniem (poza wyborem scen oświetleniowych: sport I, II  i  III)  planuje 

realizować administrator hali?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Sport I, II i III. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych opraw 

oświetleniowych oraz jakie są wymagane przez Zamawiającego atesty i aprobaty techniczne.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Parametry techniczne i wymagania określone zostały w projekcie technicznym. 

 

 

Niniejsze odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
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